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A Aliança de Controle do Tabagismo é uma organização não-
governamental, que congrega entidades de diferentes setores  da 
sociedade (saúde, meio ambiente, gênero, direito, educação, 
consumidor), comunidade científica e ativistas sensíveis à causa 
de controle do tabaco; 
 
 Nosso objetivo é apoiar a implementação da Convenção Quadro 
para o Controle do Tabaco (CQCT) e consolidar uma rede que 
fortaleça o papel da sociedade civil organizada na adoção de 
medidas de controle do tabagismo no Brasil  

 
 

Sobre a ACT 
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Tabagismo em números 

 1,3 bilhão de fumantes 

 25 milhões no Brasil 

 Principal causa evitável de mortes 

 5,4 milhões de mortes anuais 

 130 mil mortes anuais no Brasil + 

Doenças/incapacidade 

 R$ 21 bilhões por ano com doenças 

tabaco-relacionadas 

 90% das pessoas começam a fumar 

antes dos 18 anos – doença pediátrica 

 Aumento do consumo nos países com 

menor regulação 

 Prevalência nos seguimentos menos 

favorecidos e com baixa escolaridade 

 

TABACO E OUTRAS DROGAS 
 

Jovens de 12 a 17 anos que fumam têm 11 vezes mais 
chances de usar drogas ilícitas e 16 vezes mais chances de 
se tornar bebedores contumazes de álcool do que aqueles 

que não fumam. 
(Campaing for Tobacco-Free Kids, Janeiro/2002) 
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Convenção Quadro para o Controle do Tabaco   

 A CQCT é o primeiro tratado internacional na área de saúde pública sob 
auspícios da OMS.  

 Adoção global de um conjunto de medidas para deter a expansão mundial 
do consumo e da exposição à fumaça de tabaco e suas graves 
consequências 

 Ratificado por mais de  170 países, inclusive o Brasil 

 Medidas: 

• Prevenção : evitar que as pessoas comecem 

• Cessação : deixar de fumar 

• Proteção : dos não-fumantes da exposição a fumaça do tabaco 

• Regulamentação: dos produtos do tabaco 
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Cenário brasileiro atual e desafios 

• AMBIENTES LIVRES DO TABACO 

 

 Legislações estaduais e municipais mais efetivas 

 Contestação judicial 

 

 Legislação Federal recém aprovada – Lei 12.546/2011 

 Demora na regulamentação e risco de interferência da 
indústria do tabaco 
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• PUBLICIDADE DE PRODUTOS DE TABACO 

 

 Proibição da publicidade na mídia em geral e em pontos de venda 
– Lei 12.546/2011 

 Demora na regulamentação e risco de interferência da 
indústria do tabaco 

 Exceção: exposição do produto nos pontos de venda – PL 
128/2011, Lei Estadual do Piauí 6.198/2012 

 Embalagem genérica 

 Publicidade institucional 

 

Cenário brasileiro atual e desafios 
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• AUMENTO DE PREÇOS E IMPOSTOS 

 Aumentos regulares de impostos até 2015 – Lei 12.546/2011 

 Preço mínimo – combate ao contrabando 

 Cigarro brasileiro é um dos mais baratos do mundo 

 Brasil gasta R$ 21 bilhões/ano – 3 vezes o que a indústria 
paga de impostos 

 

• PROIBIÇÃO DE ADITIVOS COM SABORES E AROMAS 

 Resolução ANVISA 14/2012 

 Pressão da indústria do tabaco no Congresso Nacional – 
proposta de decreto legislativo para suspensão da medida 

 Ameaça de contestação perante o Judiciário 

Cenário brasileiro atual e desafios 
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• ADVERTÊNCIAS SANITÁRIAS 

 

 Aumento do número de advertências e de seu tamanho com a Lei 
12.546/2011 

 Demora na regulamentação e risco de interferência da 
indústria do tabaco 

 Ameaça de contestação perante o Judiciário 
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• Impressão de que tudo já foi feito 

 - Desafio de implementar a CQCT permanece 

 - Risco de retrocesso deve ser monitorado 

 - Interferência da indústria do tabaco 

 - Conquistas podem apoiar medidas de controle do 
álcool e outras drogas 

• Muito ainda por fazer 

OUTROS DESAFIOS 
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Obrigada! 
 

clarissa.homsi@actbr.org.br 

 

www.actbr.org.br   
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